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Kirjeldus 
Seade on mõeldud kehakaalu mõõtmiseks. 

Seade (joonis A) 

1.   Ekraan  

 
2.    Kaaluühiku muutmise nupp 

• Vajutage kaaluühiku valikuks: kilod (kg), pound (lb)  või stone (st). 

 

3.    Patareipesa 
• Avage patareipesa kaas. 
• Sisestage 4xAAA patareid. 
• Sulgege patareipesa kaas. 

 

 
Ekraan (joonis B) 
 

4.    Kaalunäit • Mõõtmistulemuse kuva. 

5.    Patareide tühjenemise näit  • Kuvatakse patareide tühjenemisel. 

 
6.   Andmed ootel näit 

• Kuvatakse kui andmed on ootel ja valmis mobiilseadmesse edastamiseks. 

7.    Andmete edastuse näit  • Kuvatakse andmeedastuse ajal mobiilseadmesse. 

8.   KG indikaator • Kuvatakse kui mõõteühikuks on valitud kilod (kg). 

9.   LB indikaator • Kuvatakse kui mõõteühikuks on valitud pounds (lb). 

10. ST indikaator • Kuvatakse kui mõõteühikuks on valitud stone (st). 

11. BIA indikaator 
(ainult mudel KN-PS900B) 

• Kuvatakse BIA (bioelektrilise takistuse) analüüsimise ajal.  
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Installeerimine 
• Laadige alla ja installeerige oma mobiilseadmesse “Transhealth” äpp mille leiate 

Apple App Store või Google Play Store valikust. 
• Avage mobiilseadmes “Transhealth” äpp. 
• Aktiveerige mobiilseadmes bluetooth. 
• Avage seadete menüü. 
• Valige “Add device”. 
• Vajutage kaaluühiku muutmise nuppu 5 sekundi jooksul. Kaal on nüüd teie 

mobiilseadmega ühildatud.  

 
Kasutamine 
• Asetage kaal stabiilsele, lamedale pinnale. 
• Seadme käivitamiseks vajutage jalaga kaalule. Seade käivitub automaatselt ning 

ekraanile kuvatakse "0.0". Seade on nüüd kasutamiseks valmis.  
• Astuge kaalule. Asetage jalad ühtlaselt ning ärge liikuge. Kaalu mõõtmistulemus 

kuvatakse ekraanile.  
• Kui kaal on teie mobiilseadmega ühildatud, saadetakse mõõteandmed 

mobiilseadmesse.  
• Seadme väljalülitamiseks astuge kaalult maha, kaal lülitub automaatselt välja. 

 
Ohutusnõuded 
• Tutvuge enne seadme kasutamist selle kasutusjuhendiga. Hoidke juhend alles et 

seda vajadusel uuesti lugeda.  
• Kasutage seadet ainult selleks määratud otstarbel. Ärge kasutage seda muuks 

otstarbeks kui juhendis määratud.  
• Ärge kasutage seadet kui see on defektne või kui seade või mõni selle osa on 

rikutud.  

 

Patareide kasutamine ja ohutusnõuded  

• Kasutage ainult seadmega sobivaid patareisid. 
• Kontrollige et sisestaksite patareid seadmesse õigetpidi. 
• Ärge tekitage patareides lühist. Ärge avage patareisid.  
• Hoidke patareid eemal niiskusest ja vedelikest.  
• Hoidke patareid eemal kuumusallikatest. 
• Kui patareid on täielikult tühjenenud, suureneb nende lekkimisoht. Seadme 

kahjustamise vältimiseks eemaldage sellest patareid kui seadet ei kasutata pikema 
aja jooksul.  

• Kui patareide lekkevedelik puutub kokku teie naha või riietega, loputage viivitamatult 
rohke puhta veega.  

 
Seadme hooldus ja puhastamine 

Hoiatus! 

• Ärge kasutage puhastamiseks puhastusvahendeid. 
• Ärge puhastage seadme sisemust. 
• Ärge üritage seadet iseseisvalt avada või parandada. Kui seade ei tööta asendage 

see töökorras seadmega.  

• Puhastage seade vajadusel väljastpoolt, kasutades pehmet niisket lappi.  
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